
 

 

Un any mes des del Club Esportiu Torres us volem informar de l’obertura de les inscripcions per formar part 

de la familia arlequinada de futbol sala per a la present temporada 2022/2023. 

Conceptes a tramitar per part del jugador/a 

-Pagament de la fitxa a través del Portal del Federat. 

 Un cop pagada la fitxa facilitar els comprovants a la Junta o enviar correu a “clubesportiutorres@gmail.com” 

 El Club queda a disposició per ajudar en la tramitació de la fitxa. 

-Als jugadors/es nous el pagament de la roba, preu en la part posterior. 

 El Club facilitarà el pagament, poden-ho fer en 1,2 o 3 cops. 

Podeu dipositar la butlleta complimentada a l’Ajuntament en horari d’oficina, de 10h a 13h de dilluns a 

divendres, tambè dipositar-la en la bústia del C/Pompeu Fabra, 38 de Torres de Segre o entregar-la a algún 

membre de la Junta. 

-Per qualsevol dubte podeu enviar un WhatsApp al 679738758 - 648208728 - 607225168. 

-El termini per presentar l’inscripció finalitza el divendres 12 d’agost. 

-Volem comunicar que nomes utilitzarem el metode de pagament bancari, EFECTIU NO.  

Atentament 

Junta Club Esportiu Torres de Segre 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                             

Butlleta d’inscripció (Nens/es nascuts a partir del 2016) 

Nom i cognoms del jugador/a _______________________________________________  Edat __________ 

Data naixement _______/________/___________   DNI/NIE ___________________  

Telèfon jugador ___________________ Telèfon pare/mare/tutor ___________________ 

Direcció ________________________________________________________________ CP _____________ 

Població _______________________________________ 

Correu electrònic ________________________________________________________________________ 

-Si el jugador/a es nou o necesita roba, rellenar la part posterior d’aquesta butlleta. 

 

Dades bancàries 

-Titular del compte ____________________________________________________________________ 

IBAN ENTITAT OFICINA CONTROL Nº COMPTE CORRENT 

          

-La quota serà de 30€/mensuals per jugador/a, aquest càrrec es realitzarà a principis de cada mes. 

Autorització menors de 18 anys. 

-En/na ______________________________________________, amb DNI ________________ i amb data de 

naixement _____/_____/_______, com a pare/mare/tutor del jugador/a, l’autoritza a ser inscrit per a 

formar part de l’equip, de futbol sala del Club Esportiu Torres de Segre per a la temporada 2022/2023. 

             Firma pare/mare/tutor                                                                              Firma jugador/a 

 

 

          ______________________                                                                       ___________________ 



Tallatge roba 

 

Talla camiseta __________  Talla pantalo curt __________  Talla xandall __________ 

El preu de tota l’equipació es 60€ (roba entreno, Xandall i motxila de regal. 

Autorització per publicar fotografies del jugador/a en les xarxes socials             Si         No 

Pagament de la roba del jugador         1 cop          2 cops         3 cops 

 

-Us mostrem les diferents talles de la roba Joma per poder escollir la que sigui més adient pel vostre nen/a, 

un cop feta la comanda de la roba és més complicat realizar algún canvi i més si es roba marcada amb els 

logos i patrocinadors del club. 

 

 
 

 
-Als jugadors/es se’ls facilitarà l’equipació complerta per als partits a principi de temporada i la retornaran 

al final de la mateixa en perfectes condicions. 

-Si acabat el termini d’inscripció el nombre de jugadors/es en un equip determinat no es el suficient, no 

s’inscriura l’equip en la competició i es procedirà a ajuntar-lo amb l’equip de categoría superior. 

-Tots els jugadors/es que facin l’incripció es tindran de federar. 

 

 


